
ROKONAINK
Észt költők
Rovatunkban ezúttal két észt költőt mutatunk be. J aan Kr o s s az idősebb.
1920-ban született. A mai észt líra talán legeredetibb, legmerészebb tehetsége.
Az Észt költők című antológia tizenhat jelentős versével mutatta be, köztük
A világ felfedezése a modern európai líra egyik legszámottevőbb darabja. Ö for-
dította észtre Az ember tragédiáját, s fordítása mind a kritikusok, mind a szín-
házi közönség becsülését és tetszését kivívta. Többször járt hazánkban feleségé-
vel, Ellen Niit-tel, aki szintén kiváló költő, Petőfi és József Attila fordítója.

Fiatalabb nemzedékhez tartozik a 35 éves J aan Ka pl in ski . Eddig
három verseskötete jelent meg, 1967-ben a Juhan Liiv-díjat egyetlen verséért
kapta meg — versének címe: Porból és színekből. A modern tudományok egyik
jelentős ága: az élet megőrzésének tudománya, a biophylaxis. Kaplinski az élet
megőrzésének költészetét teremtette meg. Költészete nyugtalanságot sugárzik
és bizakodást, hiszen életünk központi kérdésévé teszi, hogy a természet minden
kis szülöttjére vigyázzunk, akár állat, akár növény, akár emberpalánta. Nemzet-
közi feltűnést ébresztő, különleges költői tehetsége eddig még alig szólalt meg
magyarul.

JAAN KROSS

A bogár
Kisfiam izgatottan kiabált:
„Apu, gyere, nézd: milyen szép bogár!"
Fontos dolgokkal foglalkoztam éppen,
hát odakiáltottam válaszképpen:
„Nézd egyedül!
Akkor se szebb az, hogyha ketten nézzük."

De lelkem mélyén tudtam,
hogy hazudtam.
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Az öreg bunker
Ébred az erdő, dalt nem csendít meg:
májusi árpa kalászából csipkéd
a kakukk.
S eléd bukkan mint őrült Goya-képen:
beton-koponya homokpart ölében,
két szem helyén: üreg, villog sötéten
ablakuk.

Nyomja a bunkert szürke kő-kúp terhe -
Nyíllal átlőtt szívet nem véstek erre
és senki sem firkálta rá nevét.
Homokot fal a keskeny kémlelő rés,
a négyszögű száj: fekete üvöltés
s belül minden sötét.

Hökken az erdő. S bár golyó se pattan
s nem robban gránát
s fatörzsekben meleg nedvek keringenek:
sötét kőszájból szakadatlan
ordít a homály, fák élő falán át:
„Néma vagyok: halott, halott, halott.
De élni akarok. Vigyázzatok!"

JAAN KAPLINSKI

Nagy csend folyik belénk
Szeretném
ha szeretnél ha szeretnének mindig
elmerülve némán
all you need is lőve
megérteni a folyót megérteni a csobogást
bámulni a vizet
meddig meddig senki sem tudja meddig
önmagunkba nézni egymáson át
szemeken át szerelmeken át
nagy csend folyik belénk hallgatásunk ölébe
a tojás héját
a világra jövő apránként áttöri.

Képes Géza fordításai
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